TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“) se uzavírá mezi
společností BlackBerry Limited („BlackBerry“) a vámi (buď vaším vlastním jménem, nebo jménem
společnosti nebo jiného subjektu, jehož jste zplnomocněným zástupcem).
Tato EULA se týká vašich práv používat software operačního systému Android, který je majetkem
společnosti BlackBerry a/nebo dceřiných společností BlackBerry, nebo tehdy, pokud je společnost
BlackBerry nebo její dceřiná společnost konkrétně označena za poskytovatele licence na tento software,
a veškerých jeho aktualizací a doplňků, je-li tento software poskytnut se zařízením v okamžiku prodeje
nebo je jinak k dispozici ke stažení (například z obchodu Google Play), a instalace na zařízení jako aplikace
(„software“) a veškerých souvisejících služeb, pakliže s takovýmto softwarem nebo službami nejsou
spojeny jiné podmínky.
Aby to bylo jasné, pro podnikový software a/nebo nabídky podnikových služeb společnosti BlackBerry
a dceřiných společností BlackBerry platí licenční smlouva pro řešení BlackBerry [Blackberry Solution]
a/nebo další podmínky, a nikoli tato EULA. Sem mimo jiné patří: BlackBerry Enterprise Service, Watchdox,
SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu, jakýkoli další podnikový software a podnikové služby pro zařízení
používající operační systém Android a veškerý podnikový software a podnikové služby čas od času
označené na stránkách www.blackberry.com/enterprise.
STAŽENÍM, INSTALACÍ A/NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU A/NEBO SLUŽEB
SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO EULA. POKUD BUDETE PODMÍNKY TÉTO EULA
DODRŽOVAT, BUDETE MÍT PRÁVO SOFTWARE A/NEBO SLUŽBY POUŽÍVAT.
1. VĚK ZLETILOSTI. Abyste mohli tuto EULA uzavřít, musí vám být nejméně třináct (13) let
a buď musíte být již zletilý, emancipovaný nezletilý, nebo musíte mít zákonný souhlas rodiče nebo
zákonného zástupce, a musíte být plně schopný a způsobilý.
2. ROZSAH LICENCE. Podle podmínek této EULA a veškerých dalších podmínek s takovým
softwarem nebo službami spojených vám společnost BlackBerry uděluje osobní, odvolatelnou,
nevýlučnou, nepřevoditelnou licenci na stahování, instalaci a používání softwaru a používání
veškerých souvisejících služeb pro vaše vlastní interní nebo osobní použití. Podle této EULA je
licence na software udělována, nikoli prodávána.
3. SOFTWARE TŘETÍCH STRAN. Abyste mohli software nebo služby (nebo jejich části) získat,
mít k nim přístup nebo je používat, může být zapotřebí, abyste získali a/nebo používali software
nebo služby třetích stran nebo k nim měli přístup. Musíte zajistit, že jste oprávněni získat, používat
a mít přístup k jakémukoli takovému softwaru nebo službám třetích stran a že budete dodržovat
veškerá pravidla pro používání jakéhokoli digitálního úložného portálu třetí strany, ze kterého
takový software nebo služby třetích stran pořizujete. Software může také obsahovat programy
třetích stran, na které vám podle této EULA poskytuje licenci společnost BlackBerry, nikoli třetí
strana. Případná oznámení, o softwaru nebo programech třetích stran jsou uvedena pouze pro vaši
informaci.
4. POPLATKY A PŘEDPLATNÉ. Za software a/nebo služby (nebo za jejich části) se mohou platit
poplatky a vaše licence stahovat, instalovat a používat software a služby je podmíněna platbou
příslušných licenčních poplatků. Pokud si pořizujete software a služby (nebo jakoukoli jejich část)
na základě předplatného nebo jako součást bezplatné zkušební verze, výše uvedená licence pak
platí pouze po dobu, na kterou jste zaplatili požadované předplatné, nebo po dobu zkušebního
období.
5. REKLAMA. Software může obsahovat reklamy třetích stran, pokud jste si nepředplatili software
nebo služby, které výslovně reklamy třetích stran vylučují.
6. OMEZENÍ POUŽITÍ. S výjimkou toho, co je povoleno podle oddílu 2 (Rozsah licence), nesmíte:
(i) stahovat, instalovat nebo používat software nebo používat služby; (ii) kopírovat, upravovat,
přenášet, uzpůsobovat, pozměňovat nebo vytvářet odvozená díla založená na softwaru nebo službě,

a to zcela ani zčásti; (iii) pronajímat, dávat do nájmu, poskytovat sublicence, prodávat ani jinak
převádět software nebo služby žádné třetí straně; (iv) obcházet jakákoli technická omezení, včetně
veškerých opatření na potírání pirátství, a to u jakéhokoli softwaru nebo služeb; nebo (v) provádět
zpětnou analýzu, dekompilovat, rozkládat, ladit, zachytit, falšovat nebo pirátsky reprodukovat
jakýkoli software nebo služby, vyjma výhradně v rozsahu, v němž bez ohledu na platná omezení
nemůže společnost BlackBerry takové činnosti podle jakýchkoli platných právních předpisů
zakázat.
7. AKTUALIZACE. Společnost BlackBerry může kdykoli či bez oznámení změnit nebo zrušit
dostupnost jakéhokoli softwaru nebo služeb. Software ani služby nesmíte používat žádným
způsobem, který by je mohl poškodit nebo narušit jejich používání komukoli jinému. Software ani
služby nesmíte používat k tomu, abyste se jakýmikoli prostředky snažili získat neoprávněný přístup
k jakékoli službě, údajům, účtu či síti.
8. PODPORA. Společnost BlackBerry bude poskytovat zákazníkům předplaceného softwaru
a služeb po dobu předplatného bezplatnou podporu prostřednictvím webových formulářů.
9. UKONČENÍ. Software a služby můžete kdykoli přestat používat a své předplatné zrušit.
Společnosti BlackBerry to oznamovat nemusíte. Vaše licence podle této EULA automaticky skončí
na základě: (a) ukončení jakéhokoli zkušebního období, které není z naší strany obnoveno nebo
nahrazeno alternativní nabídkou, (b) když přestanete platit jakékoli příslušné poplatky nebo
porušíte tuto EULA, (c) společnost BlackBerry celkově přestane dávat software nebo službu
k dispozici, nebo (d) když od nás dostanete oznámení o takovémto ukončení. Po ukončení zaniknou
všechna práva, která vám byla podle této licence udělena a budete muset vymazat nebo odstranit
software ze všech výrobků, které jsou ve vašem vlastnictví a pod vaší kontrolou, a okamžitě přestat
používat software a veškeré služby.
10. ÚPLNÁ DOHODA. Tato EULA a podmínky pro doplňky, aktualizace a služby, které používáte,
představují pro software a služby úplnou dohodu.
11. ROZHODNÉ PRÁVO. Tato EULA se řídí a je vykládána podle zákonů provincie Ontario,
Kanada, s výjimkou jakéhokoli systému práva upravujícího střet právních norem. Nevýlučnou
příslušnost mají soudy Toronta, Ontario, Kanada. Pokud soudy ve vaší zemi neuznávají zákony
provincie Ontario, Kanada, bude se tato EULA řídit a bude vykládána podle vašich místních
zákonů.
12. PRÁVNÍ ÚČINEK. Tato EULA popisuje určitá zákonná práva. Podle zákonů vaší země můžete
mít jiná práva. Můžete mít rovněž práva, pokud jde o stranu, od které jste si pořídili software třetí
strany. Tato EULA nemění vaše práva podle právních předpisů vaší země, pokud to tyto nedovolují.
13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. LICENCE NA SOFTWARE A SLUŽBY JE UDĚLOVÁNA „TAK
JAK JE“ A POUZE PRO PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S DOKUMENTACÍ
POSKYTNUTOU SPOLEČNOSTÍ BLACKBERRY. RIZIKO POUŽÍVÁNÍ NESETE VY.
SPOLEČNOST BLACKBERRY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY,
GARANCE ANI PODMÍNKY. PODLE VAŠICH MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA NEBO ZÁKONNÉ ZÁRUKY,
KTERÉ TATO EULA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM PODLE VAŠICH
MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYLUČUJE SPOLEČNOST BLACKBERRY
ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI
NEPORUŠENÍ PRÁV.
14. AUSTRÁLIE. PODLE AUSTRALSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA MÁTE
ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ
ZAMÝŠLENO TAK, ABY TATO PRÁVA OVLIVNILO. ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI
BLACKBERRY MŮŽETE KONTAKTOVAT NA ČÍSLE 1 800 039 536.

15. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ. OD SPOLEČNOSTI BLACKBERRY MŮŽETE DOSTAT
ODŠKODNĚNÍ POUZE ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE
ZAPLATILI SPOLEČNOSTI BLACKBERRY ZA SOFTWARE NEBO SLUŽBY ZA TŘI
MĚSÍCE PŘEDCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI, KTERÁ KE VZNIKU VAŠEHO NÁROKU
VEDLA. NEMŮŽETE DOSTAT ODŠKODNĚNÍ ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ
NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO
NÁHODNÝCH ŠKOD.
16. POUŽITELNOST OMEZENÍ. Toto omezení platí: (A) pro cokoli, co se týká softwaru a služeb;
a (B) dokonce i tehdy, když společnost BlackBerry věděla nebo měla vědět o možnosti škod. Výše
uvedené omezení nebo vyloučení neplatí: (I) pro vás v rozsahu, v němž vaše země nedovoluje, aby
společnost BlackBerry svou odpovědnost vyloučila nebo omezila, v tomto případě bude
odpovědnost společnosti BlackBerry omezena a vyloučena v rozsahu, který je podle zákonů vaší
země přípustný; a (II) ve vztahu k jakémukoli obsahu třetích stran (včetně kódu), k internetovým
stránkám třetích stran, softwaru a datům třetích stran, v tomto případě bude odpovědnost
společnosti BlackBerry zcela vyloučena.
17. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Společnost BlackBerry se zavázala zachovávat soukromí a zabezpečení
vašich osobních údajů. Důsledkem toho, že používáte software a služby BlackBerry, může být
zpracovávání vašich osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů zahrnuje shromažďování,
použití, zpracování, přenos, uložení či sdělování vašich osobních údajů. S osobními údaji, které
společnost BlackBerry, její dceřiné společnosti a poskytovatelé služeb zpracovávají, bude
nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti BlackBerry (které jsou tímto
začleněny do této EULA odkazem a lze se na ně podívat na www.blackberry.com/legal).

